
Tret de sortida a la temporada alta
Valls (Alt Camp)
Gran Festa de la Calçotada. 30 i 31 de gener.
Una de les cites gastronòmiques més mediàtiques,
amb el Concurs de Menjar Calçots com a reclam.

Amb homenatge a Ramon Llull
Barcelona (Barcelonès)
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia. Fins al 30 de gener
La festa uneix la cultura popular mallorquina i la
gracienca, enguany, amb onze fogueres.

Sota 25.000 quilos de confeti
Salou (Tarragonès)
Cós Blanc. 30 de gener. 30 carretel·les amb 2.500
participants desfilaran sota una pluja de confeti, el
so eixordador de la música i l’espectacle de llum.
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Alella (Maresme)
Tres Tombs. 31 de gener

Fidel a la cita des que els
trabucaires del Vi d’Alella
la van recuperar el 2013,
arriba la festa dels Tres
Tombs, que cita tothom
aquest diumenge a la riera
Principal. Allí entre les
nou del matí i dos quarts
de dotze del migdia s’hi ce-
lebrarà un esmorzar de
traginers i la mainada po-
drà passejar en poni. Tot
seguit sortirà la rua dels
Tres Tombs. Els animals
seran beneïts a la plaça de
l’Ajuntament. ■ M.J.R.

Tombs i
benedicció

El FestiHumor és un festi-
val de petit format pensat
per ajudar a encarar l’any
amb un somriure i bon hu-
mor. La idea és poder arri-
bar a tothom amb una pro-
posta assequible econòmi-
cament i que presenta un
cartell prou atractiu, que
aplega diferents discipli-
nes amb un toc d’humor.
Els primers d’aixecar el te-
ló seran Carlo-Mô & Mr Di,
amb A Wish, la història de
dos homes que han perdut
les ganes de perseguir el

seu únic desig. L’avorri-
ment els ha envaït, però
arriba l’oportunitat de
canvi. L’obra, programada
per avui a les deu de la nit,
és una mostra de teatre
d’humor gestual amb
clowns i és per a un públic
a partir de deu anys.

Dissabte, també a les
deu de la nit, l’escenari se-
rà per a la música de Diver-
siones Originales, del grup
B Vocal, una formació que
barreja l’humor i la música
a cappella per interpretar
temes del repertori clàs-
sic, èxits de tots els temps i
composicions pròpies.

Finalment, el 31 de ge-
ner, Los Excéntricos clou-
ran el festival a dos quarts
d’una del migdia amb The
Melting Pot Pourri.
Aquest trio de malabaris-
tes, músics i comediants
han reunit en un especta-
cle els seus esquetxos més
aplaudits. ■

FestiHumor
b 29-31 de gener, al Tea-
tre de la SC Sant Jaume.
b Entrades, 12 euros. An-
ticipades, a l’OAC i a Atrá-
palo, 10 euros. Abona-
ment, 25 euros.
b www.premiadedalt.cat

a L’humor és el fil conductor dels tres espectacles que el
certamen programa per aquest cap de setmana

Neix el FestiHumor,
teatre gestual, música i
circ a Premià de Dalt

Maria José Ramos
PREMIÀ DE DALT

Una escena de Melting Pot Pourri, que Los Excéntricos interpretaran a Premià ■ T.V.D.M.

L’AGENDA DE LA SETMANA

CARNAVALS
Argentona (Maresme) .................................................................................................................................Dies 4-10. Carnestoltes. www.argentona.cat/

Caldes d’Estrac (Maresme) ............................................................................................................Dies 1-10. Carnaval. Tel. 93 741 11 61. www.caldetes.cat
Malgrat de Mar (Maresme) ............................................................................................................ Dies 1-10. Carnaval Mall o Picot. www.ajmalgrat.cat
Mataró (Maresme) .....................................................................................................................Dies 4-10. Carnestoltes. Tel. 93 758 23 61. www.mataro.cat
Premià de Mar (Maresme)...................................................................... Dies 4-14. Carnaval i festa major d’hivern. Tel. 93 741 74 00. www.premiademar.cat
Teià (Maresme) ...........................................................................................................................................Dia 4. Carnaval. Tel. 93 540 51 51. www.teia.cat
Vilassar de Mar (Maresme) ........................................................................................................... Dies 4, 6, 7 i 10. Carnestoltes. www.vilassardemar.cat

FESTIVALS DE TEATRE I DANSA
Premià de Dalt (Maresme)........................................................................................Dies 29-31. FestiHumor 2016. Tel. 93 693 15 08. www.premiadedalt.cat

TROBADES
Pineda de Mar (Maresme) .......................................................................................................... Dia 30. II Trobada de vehicles i cossos de seguretat. 

FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Alella (Maresme) ................................................................................................................Dia 31. Festa dels Tres Tombs. Tel. 93 540 19 93. www.alella.cat

FESTIVALS DE MÚSICA
Mataró (Maresme) ............................................................. Dies 20/01-28/02 i 1-18/03. Cicle de Músiques Tranquil·let. Tel. 93 758 23 61. www.mataro.cat

FIRES I MOSTRES
Arenys de Mar (Maresme)...................................................................................... Dia 31. Fira del col·leccionisme. Tel. 93 795 99 00. www.arenysdemar.cat
Caldes d’Estrac (Maresme) ................................................................................Dies 11/01-21/02. Videopèsols, Mostra de Curts de Caldes d’Estrac. 
Dosrius (Maresme).................................................................................................... Dia 30. Mercat del vi i el formatge. Tel. 93 791 80 14. www.dosrius.cat

DIVERSOS
El Masnou (Maresme)................................................................................................................... Dia 30. Jocs tradicionals al carrer. www.elmasnou.catt
Sant Pol de Mar (Maresme)................................................................................................................ Dia 31. 32a Marxa de Sant Pau. Tel. 93 760 30 06.
Sant Vicenç de Montalt (Maresme) ........................................................................... Dia 31. 15a Montalt-Bike (BTT). Tel. 93 791 05 11. www.svmontalt.cat


